OHØJ SVERIGE

På hummersafari

HUMMERFEBER: Netop nu kører
hummersæsonen på sit højeste i havet
og i fjordene ved Sveriges vestkyst.
Ekstra Bladet tog med på hummersafari
i den svenske skærgård
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– Kom så, træk til, lyder det
fra skipper Tommy, da den
lille fiskekutter når sin destination.
Bølgerne står højt denne
efterårsdag i blæsevejr, og
regnen gør det svært at skelne himmel fra hav og de utallige skær, der som bløde
småøer titter op alle vegne.
Vi – ungerne og jeg – er taget på tredages efterårssmuttur inklusive hummersafari ved Smögen, en lille fiskerby, kun to timer nord for
Gøteborg på den svenske
vestkyst.
Området, der hedder Bohuslän, er uden tvivl udkantssverige, men en frygtelig pæn version af slagsen,
hvor den ene tuttenut-agtige
fiskerby efter den anden pry6
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der klippekysten, så langt
øjet rækker.
Stemningsfulde havnemiljøer, kirkespær og rødmalede træhuse, der på det nærmeste vokser ud fra klippekanten er det syn, vi lægger
bag os, da vi stævner ud.

Skærgårdens
’Sorte Guld’ kaldes
de velvoksne rejer
her på egnen
Båden vugger fra side til
side og gør det sværere for
Tommy og hans midaldrende makker at få fangsten om
bord.
Heldigvis har de god hjælp
af en motordrevet trisse og
kan snart hive dagens første
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kurv om bord. Et par krabber og to sorte hummere sidder i rusen.

Det sorte guld
Skærgårdens ’Sorte Guld’
kaldes de velvoksne rejer
her på egnen. Den ene er en
hun med rogn på den nederste del af haleskjoldet. Den
ryger ud igen.
– Vi saver ikke den gren
over, vi selv sidder på – der
skal også være hummere
næste år, siger Tommy.
Den anden: en stor moppedreng på et par-og-tyve centimeter spjætter med alle otte ben, da skipper tager den
op for at vise den close up.
Ungerne hviner ved synet,
og kalorius får i en håndevending elastikker om kløerne, så han ikke kan gøre
skade.

Herefter bliver hummerhannen lagt i en trækasse
med et vådt viskestykke
over, så den ikke tørrer ind.
500 gode, svenske kroner
regner Tommy med at indkassere for hummeren, der
er en delikat spise, ikke blot
her på egnen, men også i
Danmark og i resten af Europa.
Den gode smag skyldes det
kolde vand, der får hummeren til at vokse langsommere. Og jo langsommere
vækst, jo bedre smag, forklarer skipperen, mens han placerer et par stykker skidtfisk
fra byens fiskefabrik i den
tomme ruse, inden den igen
sænkes ned på fjordbunden.
I styrhuset kniber styrmanden øjnene sammen og
spejder efter næste bøje. Motoren tøffer, og båden danser

let over bølgerne, videre til
næste stop. Endnu en ruse
hales ind. Også her er der
bid. Sådan fortsætter turen
de næste to timer, indtil godt
et dusin hummere og en halv
spandfuld krabber er bjerget.

Tilbage på land
Herefter går turen tilbage til
Smögen, hvor fangsten gøres endelig op. Hummerne
lægges i et stort kar, mens vi
bliver budt på varm kakao
og småkager i skipperstuen
på øverste etage af den lille
fiskerhytte på havnen. De søde sager suppleres af sandwich fra den picnickurv, som
kokken på vores hotel Smögens Havsbad har smurt til
os.
Hummerfiskeriet starter
første mandag efter 20. sep-

tember og kan strække sig
helt hen til det tidlige forår,
fortæller skipper Tommy,
der har fisket hele sit liv.
Hummersafarien for turister som os kulminerer dog i
november, for siden at fortsætte i foråret. Tommy fisker dog stadig nytårshummere, og så snart sæsonen
slutter, tager fangsten efter
muslinger, laks, ørreder og
siden makrel og torsk over.
Om efteråret og vinteren
kan en tur på hummersafari
være en vuggende fornemmelse, så er man knap så søstærk, skal man måske overveje en sommertur i stedet.
Så er vandet i fjorden mere
roligt.

Sørøvere på Havets Hus
Efter turen til næsten havs,
napper vi en hurtig frokost

i skærgården
Skipper Tommy har fanget
hummere det meste af sit
liv.

REJSEN TIL BOHUSLÄN
 Kan gøres på godt fire
timer i bil alt afhængigt
af antallet af stop på vejen (i Uddevalla passerer
man et stort outletområde med priser langt under de danske – for vo-

TIL SØS I SMÖGEN
 Har du selv fået hummerfeber, eller har du
bare lyst til en båd- eller
fisketur med udsigt til
Bohusläns smukke granitklipper fra vandsiden,
så stå om bord i en af
Tommy eller Martins både med plads til 12 personer. Prisen for hummersafari er 750 kr. per
person. For mere info
kontakt Smögens Fiske
& Skærgårdsturer via
www.fisketur.se

res vedkommende kostede det et stop på to timer). Alt afhængigt, hvor
man kører fra, kan man
køre over Øresundsbroen
eller tage færgeoverfarten
fra Helsingør.

Man får lyst til at kramme
de store katte i Nordens
Ark. Men tag ikke fejl –
amourtigrene er vilde dyr.

Som bonus blev det også til en halv kurv med krabber.
på 3:an Bar&Bistro, hvor menuen selvfølgelig står på dagens fisk. Den mest friske jeg
endnu har smagt til dato.
Herefter forlader vi den
smukke Smögen og sætter
kurs mod Lysekil, hvor vi
skal overnatte.
Først slår vi dog lige et
smut forbi Havets Hus. Et lille, men utrolig spændende
akvarie, der er det offentlige
vindue til Lysekils havlaboratorie. På akvariet kan man
møde mange af de fisk og
skabninger, der bor under
havet på de nordlige breddegrader.
Her er blandt andet et
klappe-akvarie, hvor børnene kan røre en krabbe eller
holde et søpindsvin i hånden. Her er også en lille udstilling om de nordiske sørøvere, som i krigstid havde

kongens tilladelse til at kapre fremmede skibe – mod
selvfølgelig, at dele rovet
med kongen. Formidlingen
hjælpes godt på vej af en ’rig-

Her er også en
lille udstilling
om de nordiske
sørøvere, som i
krigstid havde
kongens tilladelse
til at kapre
fremmede skibe
tig’ sørøver, der sender børnene på skattejagt, hvor udfordringen er at styre et sørøverskib i oprørt hav og
drikke rom med kaptajnen.
Alle deltagere får til slut et

certifikat på deres nye sørøverstatus.

Fisk i fjordkanten
Efter Havets Hus fortsætter
vi opdagelsen hos de søde
strandpiger på Strandflickornas Havshotell, et gammelt rødmalet kæmpehus
med tårne og spir og med
plads til overnattende på i
alt tyve værelser.
Efter te og kage på hotellet
og en cykeltur i Lysekils
bugtede gader, er det tid til at
tænke på aftensmaden. Den
skal uden tvivl stå på seafood. Derfor bevæger vi os til
fods ned til kajen foran Lysekils turistbureau, hvor vi
hopper på den lille færge,
der på kun tyve minutter sejler os tværs over Gullmaren,
Sveriges dybeste fjord, til
luksushotellet
Gullmars-

strand, der ganske praktisk
har sit eget stoppested på ruten.
I restauranten, der er bygget på pæle ud i sundet og
med glasfacader til alle sider, kaster vi os ud i en fantastisk fest af friske fiskeretter. Ungerne vælger stegt
torsk, mens jeg da selvfølgelig skal smage hummeren.
Smagens er himmelsk, vinen blød. Pejsen luner, og solen kaster sine sidste stråler
på os, inden den forsvinder i
Vesterhavet i horisonten. I et
glimt lukker jeg øjnene og
håber på, at øjeblikket varer
ved.

Nordens Ark
Dagen efter trænger vi til
fast grund under fødderne
og tager derfor på visit på
Nordens Ark. En slags zoolo-

gisk have, der som en levende backup og sikkerhedsarkiv er hjemsted for hen ved
80 forskellige truede dyrearter med det til fælles, at de
trives i det nordiske klima.
Ud over ulve, ugler og falke, er det eksotiske og ofte
meget sjældne dyr, der bor i
parken.
Og selv om nogle af dem er

kendt på vores breddegrader, så kommer andre langvejs fra.
Det gælder blandt andre
de sjældne og næsten uddøde amourtigre, amourleoparder og sneleoparder, der
med deres færd og fantastisk
smukke ydre er et betagende
syn – ligesom resten af området ved Bohuslän.

HUMMERFEBER OG SKALDYRSFEST
 Kystområdet i Bohuslän
er et af Sveriges mest populære steder for hummersafari. Og for mange
lokale og tilrejsende hummerturister rangerer hummerjagten på niveau med
elgjagten i resten af Sverige. Især under hummerfestivalen i efteråret går

svenskerne amok i rejer,
østers, muslinger og kongen over dem alle – hummeren.
Læs mere om hummersafari og hummerfestival på
www.vastsverige.com/sv/
skaldjursresan-bohuslanvastkusten/
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